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Der indgås følgende aftale mellem parterne for Klimaftale for energi og industri 

mv. af 22. juni 2020: 

Støtteudbud til biogas og andre grønne gasser 

Med klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev følgende aftalt: 

Biogas og andre grønne gasser skal supplere den grønne el og bidrage til den grønne omstilling af 

processer, der umiddelbart ikke forventes at kunne elektrificeres. 

Partierne er enige om at afsætte en økonomisk ramme på i alt 200 mio. kr. i 2024, 200 mio. 

kr. i 2025, 350 mio. kr. i 2026, 425 mio. kr. i 2027, 500 mio. kr. i 2028, 590 mio. kr. i 

2029 og 678 mio. kr. i 2030 (2020-priser). Støtten løber i 20 år. Støtteudbuddene til grønne 

gasser skal bidrage til øget konkurrence, lavere omkostninger og dermed reducere støtteniveauet og 

skønnes at reducere drivhusgasudledningerne med ca. 0,2 mio. ton CO2e i 2025 og 0,7 mio. ton 

CO2e i 2030. Det bemærkes, at puljen både kan yde støtte til biogas og andre grønne gasser. 

Partierne fastlægger den konkrete udmøntning på baggrund af et oplæg fra regeringen. I udmønt-

ningen vil det blive undersøgt, om udbuddet kan fremrykkes til 2022. 

Opfølgende aftale 

Forligsparterne er enige om, at støtteudbud til biogas og andre grønne gasser skal 

bidrage til 70 pct. målsætningen ved at øge andelen af grøn gas og billiggøre den 

grønne gas og dermed nedbringe støtteniveauet ift. eksisterende ordninger til op-

graderet biogas. Parterne er samtidig enige om, at budgetsikkerhed er et væsentligt 

hensyn i udformningen.  

Med støtteudbud konkurrenceudsættes støtten til grøn gas for første gang. Det 

skal bidrage til at sikre den grønne omstilling af gasforbruget og sikre reduktioner i 

de dele af industrien, som ellers kan være vanskelige at omstille. Tilførslen af mere 

grøn gas til gasnettet reducerer udledningerne i energisektoren ved at fortrænge 

fossil naturgas, og biogasproduktion reducerer også udledningerne i landbruget fra 

husdyrgødning. I dag består ca. 20 pct. af gasforbruget af klimaneutral grøn gas, 

og i 2030 ventes andelen at være vokset til 70 pct., hvilket støtteudbud bidrager til. 

Det betyder, at gasforbruget er på samme rejse som el-systemet; det bliver grøn-

nere og grønnere.   

Parterne er enige om, at den konkrete udmøntning af støtteudbud skal indeholde: 

• Billigst mulig grøn gas til gasnettet som konkurrenceparameter. 

• Opgraderet biogas og e-metan som støtteberettigede gasser. 
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• Støttemodel baseret på fast pristillæg. 

• Bodsmodel med bod for at producere for lidt grøn gas. 

Parterne er enige om, at der i støtteudbuddene skal konkurreres om billigst mulig 

grøn gas leveret til gasnettet. Når gassen afsættes til gasnettet, sikres bidrag til 70 

pct. målsætningen gennem fortrængning af fossile brændsler samt brede anvendel-

sesmuligheder for gassen. De støtteberettigede gasser i første udbud er opgraderet 

biogas og e-metan. 

Støttemodellen baseres på fast pristillæg, hvor investorer byder ind med en støtte-

pris i form af fast pristillæg pr. GJ grøn gas tilført gasnettet, og en maksimal 

mængde gas, der kan opnås støtte til. Vinderne af udbuddene findes ved at vælge 

de laveste bud på pristillæg, indtil budgettet er tømt. Herefter udbetales støtten 

svarende til vindernes budpriser. Der indføres desuden et budloft som en sikker-

hed for, at for høje bud kan afvises. For at undgå unødig støtte ved ekstraordinært 

høje gaspriser indlægges også et fælles loft over støtten ved en gaspris på 120 

kr./GJ. Overstiger gasprisen loftet, vil støttetillægget blive reduceret tilsvarende. 

Loftet er sat så højt, at det ikke forventes at have konsekvenser for budprisen. 

Med en engangsbod indlægges en forpligtigelse på en minimumsproduktion af 

gas, samt en bod, som skal betales, såfremt anlægget ikke opfylder forpligtelsen. 

Hermed øges investors incitament til at byde retvisende ind i støtteudbuddet. Her-

med skal investor sørge for én gang inden for en givet årrække at bevise, at denne 

kan producere op til forpligtelsen. Det konkrete niveau af forpligtelsen til produ-

ceret mængde og udmålingen af boden for at producere for lidt fastlægges ud fra 

dialog med branchen.  

For at komme tættere på fuld udnyttelse af puljen budgetteres der efter 95 pct. ud-

nyttelse, hvormed der udloddes ca. 5 pct. ekstra støttemidler i udbud. Parterne er 

enige om, at en eventuel merudgift håndteres inden for Klimaaftalens samlede 

økonomi. 

Evaluering 

Parterne er enige om, at der udføres en evaluering efter første udbud, og at der på 

den baggrund skal være en politisk drøftelse om eventuelle ændringer af udbuds-

designet forud for fremtidige udbud, herunder hvorvidt den økonomiske ramme 

bør omprioriteres med henblik på også at fremme produktion af fx flydende 

brændsler på basis af grønne gasser. Dette for at sikre, at rammen tager tilstrække-

ligt hensyn til den teknologiske udvikling og markedsprisernes udvikling på fly-

dende brændsler som fx metanol. Parterne noterer sig i den forbindelse, at fly-

dende brændsler kan være en del af udmøntningen af PtX-udbuddet, som er aftalt 

med Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020. 

Der tages forbehold for, at eventuelle ændringer af udbudsdesignet kan kræve for-

nyet statsstøttegodkendelse. 


